
ZÁPISNICA 

z vyhodnotenia cenových ponúk 
na priamy prenájom nebytových priestorov – kaderníctvo v budove Obecného úradu Klokočov 

č. s. 962 – II. kolo 
 

 
I. Identifika čné údaje 
Vyhlasovateľ:    Obec Klokočov zastúpená starostkou Veronikou Haferovou 
     Klokočov 962, 023 22  Klokočov 
     IČO: 00314048 
Spôsob:    priamy prenájom v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 
     o majetku obcí v z. n. p.    
Predmet nájmu:   nebytové priestory – strihacia miestnosť o výmere 11,50 m2  

podlahovej plochy, nadchádzajúce sa v budove Obecného 
úradu Klokočov č. s. 962 

Účel využitia:    prevádzkovanie kaderníctva 
Doba nájmu:    na neurčito 
Minimálna výška nájomného: 10,00 Eur ročne / m2 + náhrada za skutočne spotrebované 

energie a vodu 
Dátum a čas vyhodnotenia ponúk: 20.02.2015 o 14.00 h 
Miesto vyhodnotenia ponúk: kancelária starostky obce, OÚ Klokočov č. 962 
 
II. Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk 
Otváranie ponúk vykonala komisia na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení: 
1. Vlasta Kašíková  
2. Jana Foldinová 
3. Pavol Dedič 
Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce  
Klokočov č. 27/2015 zo dňa 30.01.2015. 
 
III. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku 
V lehote na predkladanie ponúk, t. j. do 20.02.2015 do 12.00 h predložila ponuku 1 uchádzačka. 
Členovia komisie skonštatovali, že ponuka sa nachádza v uzavretom, riadne označenom, 
neporušenom obale. 
 

Por. č.  
uchádzača 

Obchodný názov a sídlo uchádzača 

1. 

 
Lucia Skorčiková Kadernický salón Pandora, 
Závodie 80, 023 54  Turzovka 
 

 
 
  
IV. Zoznam prítomných na otváraní cenových ponúk 
Otvárania cenových ponúk sa zúčastnili členovia komisie uvedení v bode II. tejto zápisnice  
a podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice. 



 
V. Otváranie a preskúmanie cenových ponúk 
Komisia po otvorení cenovej ponuky následne vykonala preskúmanie cenovej ponuky a 
skonštatovala, že zodpovedá pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedených vo Vyhlásení  
II. kola verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov. Ponuka obsahovala všetky 
požadované doklady. 
 
V Klokočove dňa 20.02.2015 
 
Podpisy členov komisie: 
1. Vlasta Kašíková ................................................... 
 
2. Jana Foldinová ................................................... 
 
3. Pavol Dedič ................................................... 
 
 
 
Prílohy: 
1. Prezenčná listina z vyhodnotenia cenových ponúk 
 
 
 


